Til eiere av:

Gjøvik 07.05.2017

Nye jaktprøvepremierte dunkere 2016/17 sesongen, nye N / SE / FIN/ INT jaktchampioner, beste
dunker ved Damekampene 2016, beste dunker ved hvert DM 2016, vinner av ungdomsprisen,
deltagere og vinner av Debutantmesterskapet, årets dunkere / unghunder, NM – og EM – og
Nordisk – deltager 2016, deltagere Dunkerpokalen 2016, samt oppdretter, tispe-/hannhundeier
med flest jaktprøvestarter 2016/17 sesongen.

Invitasjon
Vi har på bakgrunn av jaktprøvesesongen 16/17, og utstillingssesongen 16. gleden av å invitere deg
og din hund til årets mønstring/fremvisning av dunkere i forbindelse med Dunker-ringens årsmøte og
samling 3-4.juni 2017 på Maurvangen i vakre Sjodalen, Vågå kommune.
Følgende hunder er invitert i år:
Nye jaktprøvepremierte dunkere 2016/17 sesongen, nye N / SE / FIN/ INT jaktchampioner, beste
dunker ved Damekampene 2016, beste dunker ved hvert DM 2016, vinner av ungdomsprisen,
deltagere og vinner av Debutantmesterskapet, årets dunkere / unghunder, NM – og EM – og
Nordisk – deltager 2016, deltagere Dunkerpokalen 2016, samt oppdretter, tispe-/hannhundeier
med flest jaktprøvestarter 2016/17 sesongen.
Mønstringen/fremvisningen vil bli avholdt
lørdag 3. juni med start kl. 12.00.
Vi ber om at du møter opp ca. en time før start, slik at vi får registrert alle fremmøtte.
Ta kontakt med Knut Einar Nordhagen, epost: dunkerringen@gmail.com senest 19. mai med
tilbakemelding på om du kommer eller ikke.

Møt opp med din hund og gjør dette til en festsamling!
Vel møtt!!!
Husk også å melde din hund til filming og fotografering av jaktprøvepremierte dunkere
lørdag 3.juni fra klokken 10.00. Send hundens navn og reg.nummer , samt eiers navn og
adresser(telefonnummer og mailadresse) i mail til Asle Aspelien :asle@aspelien.no
Påmeldingsfrist utsatt til 19.mai.
Vi oppfordrer også alle til å melde på Vestoppland HHK’s utstilling søndag 04.06.
Dommer: Elisabeth Moseby .Dommer øvrige raser : Jan S Rennesund
Påmeldingsfrist, manuell 12.05, web 19.05, utsatt frist: 22.05.2016, meld på via www.nkk.no
Kontakt: Anne Røise, Rosenvoldvegen 1, 2825 Gjøvik.
Ved manuell, sett inn kr 400 på kontonummer 2010.23.14833, merk med hundens rase, navn og
reg.nr.

Hilsen Vegar Sølvsberg
Avlsrådet for Dunker

